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PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PLAXÀTIVA!
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JO CIUTADANA

TALLER D’ENTREVISTES

Barris: Tots el barris del Centre Històric de Xàtiva

Data de la sessió: Durant Juny 2017

Lloc: Centre Històric de Xàtiva

Objecte de les sessións: Enregistrament de 

breus entrevistes amb preguntes clau sobre les 

aspiracions del veïnat del Centre Històric, gravades 

de manera espontània en vídeos curts amb 

l’objectiu d’arribar a tots els perfils poblacionals, 

amb ferramentes properes. Una cadireta de fusta, 

molta gent comprant al mercat, comerciants i 

vianants...
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Carme no està massa contenta amb la situació del Centre Històric de Xàtiva, troba a 

faltar un temps on hi havia molta gent i el mercat tenia molta activitat. Ens explica que 

creu que hi ha coses que es podrien millorar, com les cases abandonades i en mal estat, 

i sempre tenint en compte la opinió del veïnat.

Andrés té un problema a la vista, la qual cosa fa que la seua relació amb l’espai públic del 

Centre Històric de Xàtiva és molt particular. Ens explica que abans la gent sortia més al carrer 

per l’ambient tranquil i agradable, però la presència de cotxes dificulta que se torne a donar 

aquella situació. S’estan realitzant accions de millora, però anima a que es continuen fent.

Silvia com a visitant, té alguna proposta de com podria millorar l’experiència dels turistes 

al Centre Històric de la ciutat; com crear espais d’ombra per fer els recorreguts agradables 

i frescos, així com millora dels sistemes d’accés als monuments. Destaca de Xàtiva el ben 

conservada i la quantitat de patrimoni que té, sobretot el Castell i les vistes.

Vicent es va criar a Sant Pere i té moltes coses a dir del seu barri; entre elles que la població 

està envellint i els joves estan anant-se’n. Ell ha obert un comerç a la plaça del Mercat, provant 

noves iniciatives i donant una poc de vida a la plaça. Proposa per a la millora del funcionament, 

el replanteig de places d’aparcament en llocs estratègics, sempre respectant el patrimoni.

JO CIUTADANA: TALLER D’ENTREVISTES 
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Àfrica, està carregada d’energía i d’iniciatives que seguisquen millorant l’entorn del Mercat 

i donar vida al centre per al veïnat i visitants. Posa en valor el patrimoni de Xàtiva, encara 

que també evidencia la necessitat d’ajudes a la rehabilitació i els problemes d’accessibilitat i 

mobilitat. Per a ella el Centre Històric hauria de ser un lloc còmode i agradable per viure.

Araceli, ens conta les problemàtiques funcionals per mantenir el comerç tradicional 

de la seua tenda, es lamenta del procés d’abandonament de moltes cases i reivindica 

una millora qualitat del benestar social per a les famílies veïnes noves o antigues que 

resideixen al Centre Històric.

Marisa i Maruja regenten un forn i coneixen molt bé la cotidianitat dels seus clients i la forma 

tradicional de viure el Centre Històric. Ens conten amb un somriure en la cara com recorden la 

Placeta Sant Pere i el Mercat, plens de vida, punts de trobada concorreguts en el dia a dia. En 

l’actualitat, a poc a poc el Centre Històric es queda sense gent, afectant també al seu negoci.

Sergio està investigant sobre processos de participació a la comarca. Destaca el carrer Botigues 

i la plaça Mercat com uns dels punts més importants, però que han perdut molta de l’activitat 

que tenien antany. Creu que la joventud hauria de participar més, per la qual cosa s’haurien de 

fomentar activitats en diferents punts de Xàtiva per atreure l’interès i fer que la gent s’impliqui.

JO CIUTADANA: TALLER D’ENTREVISTES 
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I JORNADES DE DIAGNÒSTIC:
REUNIÓ AMB EL VEÏNAT I USUARIS DEL CENTRE HISTÒRIC DE XÀTIVA

Barris: Tots el barris del Centre Històric de Xàtiva

Data de la sessió: 16/06/2017

Lloc: Plaça La Seu - Antic hospital

Objecte de la sessió: Taules sectorials de 

participació ciutadana per fer una diagnosi 

col·laborativa del Centre Històric de Xàtiva.

Assistència: 31 participants

Gènere:

Edat:
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I JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB VEÏNAT DEL CENTRE HISTÒRIC

Possibles temes a tractar:
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      URBANISME             PATRIMONI               VIVENDA

• Conservació de la trama medieval (carrers, 

edificacions, places…) i existència d’espais únics.

• Perspectives urbanes interessants (vistes aèries i 

recorreguts per la muntanya del Castell...).

• Barris amb tranquil·litat i bona convivència veïnal, 

mantenint el ambient familiar de poble.

• Valor ambiental dels carrers estrets o placetes amb 

caràcter peatonal de la trama urbana, amb ombra i 

la presència de fonts o verd (Plaça del Mercat). 

• Patrimoni de l’aigua: traçat de fonts.

• Convivència de les persones amb el patrimoni i la 

història.

• Abundants recursos patrimonials 

• Tipologies diverses (cases tradicionals estretes, 

palaus) per a diverses tipologies residencials.

• Abandonament i deteriorament del patrimoni i les 

edificacions.

• Falta d’espais verds i espais d’encontres o en mal 

estat.

• Falta d’inversions en els serveis d’infraestructures 

urbanes (obsolescència instal·lacions d’aigua i 

sanejament, gas, internet...). 

• Falta d’un model de mobilitat equilibrat (falta 

d’aparcament, massa cotxes, tràfic massa ràpid).

• Falten mesures de control i resolució dels conflictes 

(tràfic intens, oci nocturn) en la Zona ZAS.

• Patrimoni infrautilitzat ( palaus, monuments, bens 

de l’església...).

• Facilitar les gestions per a la rehabilitació/obres 

als propietaris (mediació amb Patrimoni). 

• Falta de criteris consensuats de les solucions 

arquitectòniques per a la rehabilitació d’edificis.

• Degradació en gran nombre d’edificacions i 

vivendes. Existència de moltes cases en mal estat 

i abandonades.

• Falta d’ajudes econòmiques amb programes en 

continuïtat i amb suport tècnic per al veïnat.

• Pla de rehabilitació i regeneració urbana, amb 

continuïtat i  participació ciutadana.

• Pla municipal sobre solars/vivendes buides i 

degradades, per fomentar la vivenda social 

pública per majors i joves, serveis socioculturals.

• Pla de millora del verd.

• Millora d’algunes àrees urbanes patrimonials 

infrautilitzades:

-La Seu(entorn sud, església, impremta)

-Palaus, jardins, patis. 

- Plaça Mercat, carrer Moncada.

• Foment d’accions per a la millora de la 

convivència i civisme.
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TAULA 1_DIAGNÒSTIC D’URBANISME, PATRIMONI I VIVENDA

I JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB VEÏNAT DEL CENTRE HISTÒRIC
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I JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB VEÏNAT DEL CENTRE HISTÒRIC

Possibles temes a tractar:
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    MEDIAMBIENT I PAISATGE                    ESPAI PÚBLIC         MOBILITAT

TAULA 2_MEDI AMBIENT, ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT

• La muntanya del castell com a gran potencialitat 

mediambiental i paisatgística.

• Zones verdes de gran valor: Albereda, Jardins (Jardí 

del Bes, Jardí del Pasiet), Patis i horts interiors de 

Palaus, la muntanya del Castell (Bellveret)

• Ambient agradable a la plaça Mercat (per les 

vesprades, amb activitats no molestes per als veïns)

• Es valoren alguns carrers i placetes amb ús 

peatonal, que possibiliten activitats, espais de 

trobada, jocs...

• Falta de manteniment del patrimoni monumental i 

paisatgístic (Bellveret està molt deteriorat, vessant 

de la muntanya).

• Falta de neteja en els jardins i fonts.

• Falta de contenidors de reciclatge i papereres al 

carrer.

• Falta de zones verdes i espais d’ombra.

• El casc antic s’ha convertit en una zona d’oci en 

comptes d’una zona de mercat.

• Invasió excessiva de les terrasses al espai públic 

(Plaça Mercat). 

• Soroll excessiu i brutícia per cultura de la festa 

nocturna (zona ZAS).

• Zones recreatives prop de grans carreteres, con-

flicte amb els cotxes. 

• Falta d’accessibilitat en molts edificis i espais 

públics.

• Falta d’aparcament per residents i visitants.

• Mala gestió de la regulació del tràfic pel Centre 

Històric. El tràfic rodat obert es excessiu en 

alguns carrers, i hi ha massa complexitat per 

l’accessibilitat rodada dels veïns, ambulàncies, 

compra, càrrega i descàrrega. Poca flexibilitat en 

pilons (carrer Àngel).

• El tràfic i el usos. El tràfic rodat desplaça el 

comerç.

• Millorar la relació del Centre Històric amb la 

muntanya.

• Rehabilitació del Bellveret.

• Recuperar la pujada de Sant Josep i el Collar de la 

Coloma.

• Rehabilitació de la zona de Sant Josep.

• Gestió més eficaç de contenidors, i de menor 

grandària.

• Millora de la pavimentació

• Incorporar projectes de parcs innovadors per als 

xiquets.

• Col·locació de zones verdes i zones de joc en 

espais infrautilitzats (obrir els patis dels col·legis).

• Necessitat de recuperació ambiental i canvi de 

paviment al Parc Sariers.

• Recuperació de les fonts i traçat de l’aigua.

• Generació de borses d’aparcaments en llocs 

estratègics.

• Millorar l’accessibilitat per als serveis d’urgència, 

persones majors i mobilitat reduïda a les zones 

altes.

• Arribada de l’autobús fins a les zones altes.

• Ampliació de serveis i horaris de transport públic, 

sobretot en cap de setmana.
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I JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB VEÏNAT DEL CENTRE HISTÒRIC
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I JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB VEÏNAT DEL CENTRE HISTÒRIC

Possibles temes a tractar:
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    ACTIVITATS ECONÒMIQUES                    TURISME              DOTACIONS I USOS

TAULA 3_ACTIVITATS ECONÒMIQUES, TURISME, DOTACIONS I USOS

• Proximitat d’alguns centres, encara que 

insuficients.

• Ubicació estratègica de Xàtiva amb xarxes de 

connexió d’altres municipis. (capital comarcal)

• Recursos arquitectònics i patrimonials al Centre 

Històric amb molt potencial que descobrir. 

• Proximitat d’alguns centres públics encara que 

insuficients.

• Model de comerç obsolet. Falta de comerç de 

qualitat i d’identitat.

• Baixa rendibilitat dels comerços per la despoblació 

del centre. 

• Dificultats per obrir negocis (llicències, ajudes per a 

rehabilitacions).

• Dificultats del subministrament i descàrregues pels 

model de mobilitat.

• Falta de més accions i foment de les mateixes per 

part de l’Ajuntament. 

• Presa de decisions sense tenir en compte l’opinió 

del sector.

• Falta de formació i orientació del comerç cap al 

turisme.

• L’oferta turística principal es concentra al Castell. Hi 

ha que potenciar el patrimoni més enllà del Castell.

• Accés i horaris reduïts als elements patrimonials i 

espais turístics. 

• Senyalització inexistent o confusa.

• Dificultats d’accés als monuments.

• Edificis, espais i recursos infrautilitzats (EPA té 

pocs alumnes).

• Col·legis públics desprestigiats.

• Falta de guarderies i centres de salut

• Problemes d’accessibilitat a edificacions i 

aparcament a les dotacions.

• Comerç de proximitat per als veïns.

• Comerç actual i de qualitat. Fomentar  la 

convivència amb l’artesania (tendes alternatives).

• Facilitats econòmiques i administratives per obrir 

comerços.

• Internacionalitzar Xàtiva.

• Reestructurar les rutes i parades del trenet. 

- Parada en el conservatori per donar a conèixer i 

connectar més barris.

-Parada en Sant Agustí per a millorar 

accessibilitat.

• Obrir palaus amb visites guiades.

• Millora de la senyalització i actualització en 

Google ( per exemple la senyalització de la ruta 

Santa Ana).

• Oficina de turisme a la zona del castell, a la Torre 

de l’Ametla.

• Trasllat de EPA al conservatori.

• Nou centre de salut en les instal·lacions EPA.

• Realització de certàmens participatius de 

tipus artístic cultural que utilitzin els patis i les 

balconades.

• Bones infraestructures i bon polígon industrial.

• L’oferta cultural i de serveis són les activitats 

econòmiques més importants.

• Caminant tot està a prop, facilita la comunicació.

• Poca diversificació per a la celebració 

d’esdeveniments (mercat medieval, mercat 

setmanal..)

• Evitar per endavant la gentrifricació.

• Situació d’organismes públics al centre ( inem, 

entitats bancàries..)
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I JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB VEÏNAT DEL CENTRE HISTÒRIC

*Casella destinada a temes als quals no s’ha arribat a un consens en la taula de participació.
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I JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB VEÏNAT DEL CENTRE HISTÒRIC
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I JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB VEÏNAT DEL CENTRE HISTÒRIC
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC:
REUNIÓ AMB COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC DE XÀTIVA

Barris: Comerciants del Centre Històric de Xàtiva

Data de la sessió: 19/06/2017

Lloc: Casa de la Cultura

Objecte de la sessió: Taules sectorials de 
participació ciutadana per fer diagnòstic del 
Centre Històric de Xàtiva des d’una perspectiva 
econòmica, de gran rellevància en el teixit urbà.

Assistència: 12 participants

Gènere:

Edat:
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    ACTIVITATS ECONÒMIQUES                    TURISME              DOTACIONS I USOS

TAULA 3_ACTIVITATS ECONÒMIQUES, TURISME, DOTACIONS I USOS

• Emplaçament patrimonial amb molt de potencial i 

recursos.

• Vinculació directa del comerç amb l’us residencial. 

• Productes locals a explotar (socarrats, la seda, 

gastronomia...).

• Rehabilitació i dinamització del centre amb 

allotjaments (cases rurals, albergs, hotels dispersos)

• Falta d’unió entre comerciants.

• Dificultats per obrir negocis (llicències, ajudes per a 

rehabilitacions).

• Imatge descurada, entorn, edificis i baixos 

abandonats.

• Falta de normes i consens perquè el centre mostri 

una identitat comuna, i donar-les a conèixer.

• Falta de parcs infantils.

• Implementació de mesures sense donar abans 

alternatives que les supleixin.

• Horaris insuficients. Limiten l’interès en comptes 

de potenciar-los.

• Augmentar els dies de mercat de producte fresc, 

o mercats alternatius.

• Serveis de repartiment a domicili.

• Treball i cura de la imatge i unitat en xarxes 

socials.

• Traslladar la recepció de turistes de l’Albereda a 

l’estació d’autobusos, per evitar parar el tràfic.

• Oficina de Policia local al Centre Històric.

• Col·locació de caixers automàtics. 
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB COMERCIANTS DEL CENTRE HISTÒRIC
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC

Possibles temes a tractar:
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC:

REUNIÓ ALS BARRIS RAVAL-LA MERCÉ-BARRERES

Barris: Raval-La Mercé-Barreres

Data de la sessió: 21/06/2017

Lloc: Jardins el Palasiet

Objecte de la sessió: Taules sectorials de 
participació ciutadana per fer diagnòstic específic 
de cada barri des del punt de vista del Benestar 
Social, la Convivència i la Participació.

Assistència: 8 participants

Gènere:

Edat:
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     BENESTAR SOCIAL                     CONVIVÈNCIA      INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ 

TAULA 4_BENESTAR SOCIAL, CONVIVÈNCIA, INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ

• Barris amb un model de convivència veïnal, 

tranquil·litat i proximitat.

• Espais públics interessants (jardins, parcs) :

- Jardí el Palasiet, Parc Sariers, Parc arq. Conca

• Bon accés a dotacions i comerç.

• Bones relacions entre el veïnat de cada barri.

• Absència de conflictes socials ( no hi ha 

degradació social evident).

• L’AAVV s’està reactivant i canalitza els inquietuds 

i activitats veïnals (Barri La Mercé).

• Existència d’alguns espais i locals amb activitats 

culturals alternatives (Ateneu com espai 

aglutinador d’associacions).

• Absència d’espais i dotacions socioculturals 

(intergeneracionals).

• Espai públic poc adaptat i inaccessible (molt 

tràfic i aceres estretes).No s’adapta l’espai per al 

vianant.

• Edificis patrimonials no accessibles (Taquígraf 

Martí, Pintor Perales, Antic Convent Hort).

• Accés costós i falta d’ajudes a la vivenda social i 

rehabilitació d’edificis.

• Falta de connexió del veïnat entre els distints 

barris.

• Falta d’una estructura de representació veïnal del 

barris amb l’Ajuntament.

• Falta de reconeixement d’identitat com a part del 

Centre Històric.

• Obrir locals per a l’encontre i activitats culturals 

per a persones de totes les edats.

• Promoure una estructura de representació  veïnal 

de tots el barris.

• Programa d’activitats al carrer per fomentar 

l’encontre del veïnat.

• Excés de vehicles
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB ELS BARRIS RAVAL-LA MERCÉ-BARRERES

*Casella destinada a temes als quals no s’ha arribat a un consens en la taula de participació.
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB ELS BARRIS RAVAL-LA MERCÉ-BARRERES
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC:

REUNIÓ ALS BARRIS SANT PERE-SANT JOSEP

Barris: Sant Pere-Sant Josep 

Data de la sessió: 22/06/2017

Lloc: Casal associació Sant Josep

Objecte de la sessió: Taules sectorials de 
participació ciutadana per fer diagnòstic específic 
de cada barri des del punt de vista del Benestar 
Social, la Convivència i la Participació.

Assistència: 18 participants

Gènere:

Edat:
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     BENESTAR SOCIAL                     CONVIVÈNCIA      INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ 

TAULA 4_BENESTAR SOCIAL, CONVIVÈNCIA, INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ

• Bon servei i tracte familiar als equipaments del 

Centre (centres de salut, escoles...)

• Bones relacions veïnals. (associacions festeres per 

barris i carrers)

• Espais amb potencial per al desenvolupament de 

llocs de trobada.

• Forta implicació de la gent en les activitats 

festeres, tant del propi veïnat, com de gent de fora.

• Implicació de la joventud no resident i existència 

de relleu generacional a les festes.

• Envelliment de les vivendes i de la població del 

Centre Històric.

• Inexistència d’un centre de majors.

• Aïllament dels barris causat pels problemes 

d’accessibilitat, el tràfic i la topografia.

• Velocitat excessiva del tràfic. Expulsió del peató 

del carrer.

• Degradació dels serveis d’alcantarillat, enllumenat 

públic (carretera Genovés), brossa en els voreres.

• Oferta d’oci concentrada a l’oci de terrasses i bars 

(al Mercat gent jove, a l’Albereda gent major).

• Existència de conflictes a conseqüència d’incivisme 

de l’oci nocturn i el descans dels residents del 

Centre.

• Divisió social al carrer Segurana.

• Excessives traves per fer festes de barris i de 

carrers (falta d’ajudes econòmiques, llicències, 

queixes veïnals). 

• Concentració d’activitats únicament en festes.

• No hi ha associacionisme més enllà de les festes, 

on es canalitzen les reivindicacions.

• Falla la comunicació fluida amb l’Ajuntament. 

Dificultats amb els canals d’atenció i participació 

habilitats.

• Minibus que connecti el barris entre si i amb el 

centre.

• Pediatra.

• Diversificació de l’espai públic i les activitats. 

-Centre cultural intergeneracional on fer tallers.

-Espai d’encontre al jardí del carrer Trobat.

-Espai de joc a la Plaça Sant Pere.

-Utilització dels pistes esportives del col·legi 

Bruschetti com espai obert per als xiquets.

-Generació d’activitats a la Plaça de bous.

• Foment del civisme i respecte per a la convivència.

• Vigilància i mediació policial. 

• Fomentar les associacions culturals i festeres.

• Polítiques més inclusives i participatives.

• Ferramentes de assessorament de gestions i 

canalització de les inquietuds ciutadanes i 

• Ferramentes per coordinar les associacions.
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• Perspectives urbanes interessants (passeig darrere 

Sant Domènec, pujades interessants al Castell.).

• Recursos patrimonials amb potencial ( el torreó, la 

muralla, les festes de barri tradicionals...).

• Edificació de baixa altura.

• Zones verdes de gran valor: Albereda, jardins  i 

horts, la muntanya del Castell (Bellveret).

• Deixadesa en el Centre Històric. Brutícia als barris i 

a la muntanya.

• Falta d’una millor gestió del patrimoni (manteniment, 

senyalització i horaris).

• Degradació en gran nombre d’edificacions i 

vivendes (Sant Josep, carrer Fumeral, Sant 

Cristòfol).

• Falta d’espais verds al barri.

• Falta de manteniment del patrimoni paisatgístic i 

dels pocs parcs i jardins que hi ha.

• Mal estat dels carrers (carrer Fumeral, plaça 

Morera,  carrer  Sanchis, Portal Valencia) i el 

paviments (carrer Corretgeria, plaça La Seu i Sant 

Agustí). 

• Problemes d’accessibilitat a les zones altes.

• No es recolza el comerç de proximitat, dependència 

del cotxe.

• Falta de dotacions per l’encontre de gent jove i 

famílies i guarderies.

• Problemes d’accessibilitat amb els serveis de 

bombers i neteja urbana.

• Gestió de manteniment dels solars i les cases 

buides i en mal estat (fumeral, puig). 

• Adequació i obertura dels patis trasers dels 

palaus.

• Millora de les instal·lacions urbanes.

• Criteri comú en la imatge del Centre Històric.

• Senyalitzar les rutes de pujada al Castell i l’ermita 

de Sant Josep.

• Recuperació de la Plaça La Seu com era abans.

• Incloure espais d’ombra als espais públics (pèrgoles, 

verd, fonts...)

• Millora de les pujades del carrer Enriquez i carrer 

Carneros cap a la muntanya.

• Obrir els patis dels col·legis públics per crear espais 

esportius i espais de joc per als xiquets.

• Minibus que faça rutes entre barris i connecti amb 

la resta de Xàtiva.

• Millora de l’accessibilitat al serveis, ambulatori, 

biblioteca, carrers alts...

• Canvi del model de comerç. És necessària una 

actualització i amb preus més competitius.

• Potenciar el turisme vinculat al comerç.

• Facilitar l’accés per l’obertura de negocis al barri.

• Potenciar la cultura i el patrimoni. Acords 

d’apertura d’espais patrimonials i verds (horts de 

les mongetes, convent de Santa Clara...)

• 
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB ELS BARRIS SANT PERE-SANT JOSEP
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC:

REUNIÓ ALS BARRIS DISTRICTE CIUTAT-LES SANTES

Barris: Districte Ciutat- Les Santes

Data de la sessió: 27/06/2017

Lloc: Plaça La Seu- Antic hospital

Objecte de la sessió: Taules sectorials de 
participació ciutadana per fer diagnòstic específic 
de cada barri des del punt de vista del Benestar 
Social, la Convivència i la Participació.

Assistència: 26 participants

Gènere:

Edat:
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     BENESTAR SOCIAL                     CONVIVÈNCIA      INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ 

TAULA 4_BENESTAR SOCIAL, CONVIVÈNCIA, INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ

• Bon servei al centre de salut. • Bones relacions veïnals. • Fort teixit social entorn les associacions festeres.

• Forta implicació de la gent en les activitats festeres.

• Envelliment de la població del centre històric.

• Sentiment d’abandonament del barri (envelliment 

de les vivendes, protecció policial...).

• Falta d’espais d’encontre.

• Espai públic poc adaptat e inaccessible (molts 

cotxes, aceres estretes).

• Ineficient implementació de polítiques socials. 

(persones majors, joves, persones desocupades, 

persones en risc d’exclusió)

• Existència de conflictes a conseqüència d’incivisme 

de l’oci nocturn i el descans dels residents del 

Centre, provocant fins i tot l’expulsió veïnal.

• Falta de presència policial.

• Les activitats festeres concentrades a setembre. 

• Falla la comunicació fluida amb l’Ajuntament. 

Dificultats amb els canals d’atenció i participació 

habilitats.

• Teixit associatiu fluix.

• Inactivitat de l’AAVV.

• Barrera generacional amb la comunicació 

canalitzada per xarxes socials.

• Foment d’activitats socials i culturals. • Campanyes de convivència cívica (plaça Mercat).

• Presència policial al barri.

• Potenciar el teixit associatiu.

• Més transparència • Creació de barreres i problemes d’accessibilitat 

pel tancament del centre al cotxe.
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• Espai cèntric i de proximitat als principals espais de 

la ciutat. 

• Viure envoltat de patrimoni, viure en un entorn 

agradable i amb història.

• Ambient agradable a la plaça Mercat (per les 

vesprades, amb activitats no molestes per als veïns)

• Model de mercat urbà. El mercat diari dóna un 

servei molt important però està en perill.

• Emplaçament patrimonial amb molt de potencial 

i recursos.

• Rehabilitació i dinamització del centre amb 

allotjaments (cases rurals, albergs, hotels 

dispersos). 

• Bon accés als serveis (col·legis, ambulatoris...)

• Falta d’accions i facilitats per mantindre al residents 

del centre històric, i atreure nous.

• Falta de neteja urbana.

• Falta d’espais d’oci i esplai saludable 

intergeneracionals.

• Degradació d’alguns espais urbans a nivell social.

• Falta d’un model de mobilitat. 

- Mala gestió dels usos i del tràfic.

- Necessitat de pacificació del tràfic (velocitat).

- No hi ha solucions d’aparcaments dissuasoris.

- Mala accessibilitat al centre de salut.

- Piló del carrer Àngel.

• Baixa rendibilitat dels comerços per la despoblació 

del centre. 

• Falta de comerç de qualitat.

• No es recolza el comerç de proximitat. Dependència 

del cotxe.

• Abús de l’ús hosteler i bars dels espais públics 

(terrasses). Que provoquen el desplaçament de 

la gent del barri a causa del incivisme i el soroll. 

Necessari control de llicències.

• Obrir al públic els elements arquitectònics i 

patrimonials que estiguin tancats.

• Descentralitzar l’ús dels espais públics a altres 

places del Centre Històric.

• Espais de joc per als xiquets i d’esport per als joves. 

• Distinció del PMUS per a veïns i residents.

• Microbus per a la millora de l’accessibilitat. 

• Activitats d’oci tranquil i responsable.

• Descentralitzar i fomentar del comerç en 

diferents carrers.

• Buscar assessorament tècnic i models de comerç 

de referència.

• Millora de la senyalització turística.

• Dinamització del Centre Històric per generar més 

flux de gent.

• Expulsió dels residents a causa dels problemes de 

mobilitat.
• Necessitat de papereres de reciclatge.

• Pla d’emergència (bombers, ambulàncies).
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II JORNADES DE DIAGNÒSTIC: REUNIÓ AMB ELS BARRIS DISTRICTE CIUTAT-LES SANTES
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JORNADES DE FORMACIÓ

PERSONES EXPERTES I EXPERIÈNCIES

Barris: Tots el barris del Centre Històric de Xàtiva

Data de la sessió: 29/06/2017

Lloc: CTAV- Carrer Roca 17.

Objecte de la sessió: Difusió d’experiències desenvolupades per iniciatives 

ciutadanes; i experiències de dinamització i regeneració, explicades per 

experts i professionals. Micro conferències aplicables al centre històric de 

Xàtiva per a tindre un punt de partida o complementin idees ja en marxa.
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JORNADES DE FORMACIÓ: PERSONES EXPERTES I EXPERIÈNCIES

La comunicació de Pablo Camarasa, llicenciat en Història 

de l’Art i natural de Xàtiva, es va centrar en el ric patrimoni 

arquitectònic del casc antic de Xàtiva. D’un breu repàs 

històric d’aquest teixit urbà es va passar a parlar de les 

tipologies constructives dels principals palaus i edificacions 

de la ciutat; tancant la seva exposició amb les possibilitats de 

dinamització i posada en valor del conjunt patrimonial.
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JORNADES DE FORMACIÓ: PERSONES EXPERTES I EXPERIÈNCIES

Grupo Aranea va dedicar la seva presentació a reflexionar 

sobre els condicionants paisatgístics que motiven 

l’assentament de teixits històrics com el del casc antic de 

Xàtiva. Segons Francisco Leiva, arquitecte de l’equip amb seu 

a Alacant, en aquests emplaçaments resideix l’essència de la 

relació històrica dels veïns i veïnes amb el seu entorn natural 

i paisatgístic; i és precisament gràcies a aquesta disposició 

que aquesta relació pot redefinir-se i generar nous relats i 

identitats paisatgístiques.
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JORNADES DE FORMACIÓ: PERSONES EXPERTES I EXPERIÈNCIES

Javier Molinero, Elisabet Quesada i Tony Savdie van relatar 

la trajectòria dels sis anys de vida d’aquest petit espai 

autogestionat al centre històric de la ciutat de València. 

Es tracta d’un solar particular cedit a un grup de persones 

que, de manera assembleària, organitzen activitats i tallers 

amb una clara voluntat de prestar un servei públic al barri 

del Carmen. Una d’aquestes activitats, de gran èxit entre 

els usuaris del Corona, és el “Solar dels Menuts”, un espai 

de trobada i joc per als xiquets i xiquetes del barri en que 

es treballen qüestions com l’agroecologia, amb una gran 

compostera per a la reutilització de residus orgànics.
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JORNADES DE FORMACIÓ: PERSONES EXPERTES I EXPERIÈNCIES

Julia Pineda, de la cooperativa d’arquitectura Crearqció, va 

reflexionar sobre les “Altres Ciutats”, o ciutats i pobles de 

mitja escala que plantegen oportunitats úniques per articular 

moviments veïnals a partir del fort teixit associatiu preexistent 

vinculat a la festa. Amb el canvi d’escala que impliquen, 

apareixen una sèrie d’avantatges que faciliten el treball com 

l’augment de la incidència de qualsevol projecte, així com, 

la més ràpida identificació d’agents i elements vinculats en 

cada projecte. A més, la identificació de diferents comunitats 

a través del sentiment d’identitat i pertinença també es pot 

fer d’una forma més directa que, potser, a les ciutats més 

grans.
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JORNADES DE FORMACIÓ: PERSONES EXPERTES I EXPERIÈNCIES

Nello Vilar i Cyrille Larpenteur van presentar el seu últims 

projectes dins de Heterotopía, en els quals tracten de 

recopilar i posar en valor el patrimoni immaterial a través 

de la recuperació de la memòria quotidiana de poblacions 

com Artana o Nules (Castelló), conformant autèntics museus 

virtuals de la identitat d’un poble.
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JORNADES DE CONCLUSIONS + TALLER DE PROPOSTES

REUNIÓ AMB EL VEÏNAT I USUARIS DEL CENTRE HISTÒRIC DE XÀTIVA

Barris: Tots el barris del Centre Històric de Xàtiva

Data de la sessió: 30/06/2017

Lloc: Plaça La Seu- Antic hospital

Objecte de la sessió: Exposició de les conclusions a 
les quals s’han arribat durant les diferents sessions 
de les jornades de diagnòstic. Taller de propostes 
ciutadanes sobre les diferents temàtiques que 
s’han detectat.

Assistència: 23 participants

Gènere:

Edat:
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TAULA 1_DIAGNÒSTIC D’URBANISME, PATRIMONI I VIVENDA

• Conservació de la trama medieval (carrers, edificacions, 

places…) i existència d’espais únics i amb caràcter.

• Valor ambiental dels carrers estrets o placetes amb caràcter 

peatonal de la trama urbana, amb ombra i la presència de fonts 

o verd. 

• Riquesa de les tipologies edificatòries (palaus, patis, jardins) 

i edificacions de baixa altura que conserven l’identitat de casc 

antic.

• Perspectives urbanes interessants (vistes aèries i recorreguts 

per la muntanya del Castell...).

• Espai cèntric i de proximitat als principals espais de la ciutat.

• Barris amb tranquil·litat i bona convivència veïnal, mantenint 

el ambient familiar de poble.

• Convivència de les persones amb el patrimoni i la història.

• Abundants recursos patrimonials (torres, muralles, palaus).

• Patrimoni de l’aigua: traçat de fonts.

• Patrimoni immaterial: les festes tradicionals i dels barris.

• Conjunts urbans patrimonials de gran interès (Plaça Mercat, 

Plaça la Seu, Convents).

• Gran quantitat de cases buides disponibles per a nous 

residents.

• Tipologies diverses (cases tradicionals estretes, palaus) per a 

diverses tipologies residencials.

• Abandonament i deteriorament del patrimoni i les edificacions.

• Deixadesa en el Centre Històric. Brutícia als barris i a la muntanya.

• Falta d’inversions en els serveis d’infraestructures urbanes 

(obsolescència instal·lacions d’aigua i sanejament, gas, internet...).

• Falta d’inversions en la qualitat dels espais (pavimentacions en 

carrers i places en mal estat).

• Falta d’espais verds i espais d’encontre. (gent major, famílies, 

joves, xiquets).

• Falta de vigilància i control d’obres i llicències al Centre Històric per 

part de l’Ajuntament. 

• Falten mesures de control i resolució dels conflictes (tràfic intens, 

oci nocturn) en la Zona ZAS.

• Existència d’entorns urbans amb problemàtiques d’exclusió social. 

(entorn de plaça Roca)

• Patrimoni infrautilitzat ( palaus, monuments, bens de l’església...).

• Falta de criteris consensuats de les solucions arquitectòniques 

per a la rehabilitació d’edificis.

• Falta d’una millor gestió del patrimoni (manteniment, senyalització 

i horaris).

• Facilitar les gestions per a la rehabilitació/obres als propietaris ( 

mediació amb Patrimoni). 

• Degradació en gran nombre d’edificacions i vivendes. Existència 

de moltes cases en mal estat i abandonades.

• Falta d’ajudes econòmiques amb programes en continuïtat i amb 

suport tècnic per al veïnat.

• Falta d’accions i facilitats per mantiendre al residents del centre 

històric, i atreure nous.

URBANISME

PATRIMONI

VIVENDA

ASPECTES POSITIUS (recursos a potenciar) ASPECTES NEGATIUS (problemàtiques)

JORNADA DE CONCLUSIONS 
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TAULA 2_DIAGNÒSTIC MEDI AMBIENT, PAISATGE, ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT

• La muntanya del castell com a gran potencialitat mediambiental 

i paisatgística.

• Zones verdes de gran valor: Albereda, Jardins (Jardí del Bes, 

Jardí del Pasiet), Patis i horts interiors de Palaus, la muntanya 

del Castell (Bellveret)

• Valor del traçat de l’aigua i les fonts com a element identitari. 

(la ciutat de les mil fonts).

• Existència d’espais verds per descobrir a l’ interior dels palaus 

i convents.

• Paisatge urbà amb edificació de baixa altura al centre històric.

• Espais urbans i places singulars amb gran identitat (Mercat, 

Plaça San Pere)

• Ambient agradable a la plaça Mercat (per les vesprades, amb 

activitats no molestes per als veïns)

• Es valoren alguns carrers i placetes amb ús peatonal, que 

possibiliten activitats, espais de trobada, jocs...

• Falta d’espais verds i espais d’ombra. Desaprofitament i falta 

d’accés del pocs que hi han.

• Desaparició de moltes fonts en espais urbans.

• Falta de neteja en els jardins i fonts.

• Falta de contenidors de reciclatge i papereres al carrer.

• Falta de manteniment del patrimoni monumental i paisatgístic 

(Bellveret està molt deteriorat, mirador de Sant Josep, darreres de 

les cases de Sant Josep).

• El Mercat s’ha convertit en una zona d’oci, en comptes d’una zona 

de mercat. 

• L’ús hostaler està desplaçant el comerç de proximitat en les zones 

més cèntriques.

• Invasió excessiva de les terrasses al espai públic (Plaça Mercat).

• Soroll excessiu i brutícia per cultura de la festa nocturna (zona ZAS).

• Falta d’espais d’oci i esparciment saludable intergeneracionals.

• Falta d’accessibilitat en molts edificis i espais públics.

• S’han reduït les places verdes, per places excessivament dures. 

• Falta d’un model de mobilitat equilibrat (falta d’aparcaments 

dissuasoris, excés de cotxes, tràfic massa ràpid, falten alternatives).

• Mala gestió de la regulació del tràfic pel Centre Històric. El tràfic 

rodat obert es excessiu en alguns carrers, i hi ha massa complexitat 

per l’accessibilitat rodada dels veïns, poca flexibilitat en pilons.

• Problemes d’accessibilitat a les zones altes (carrers estrets, 

pendents), a equipaments, centre de salut i als comerços, sobretot 

per a la gent més major.

• Falta d’aparcament al centre històric dissuasoris i alternatives

• Pavimentacions inadequades que generen massa soroll (carrer 

Corretgeria, Plaça La Seu, Sant Agustí).

MEDI AMBIENT

PAISATGE

ESPAI PÚBLIC

MOBILITAT

ASPECTES POSITIUS (recursos a potenciar) ASPECTES NEGATIUS (problemàtiques)

JORNADA DE CONCLUSIONS 
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• Emplaçament patrimonial amb molt de potencial i recursos.

• Vinculació directa del comerç amb l’us residencial. (Els veïns 

necessiten serveis i comerç pròxim i accessible)

• Model de mercat urbà. El mercat diari dóna un servei molt 

important però està en perill.

• Ubicació estratègica de Xàtiva amb xarxes de connexió d’altres 

municipis. (capital comarcal)

• Turisme com a recurs econòmic però és necessari diversificar 

l’oferta i explotar tot el patrimoni tant material com immaterial.

• Recursos arquitectònics i patrimonials al Centre Històric amb 

molt potencial que descobrir. 

• Rehabilitació i dinamització del centre amb allotjaments 

(cases rurals, albergs, hotels dispersos)

• Productes locals a explotar (socarrats, la seda, gastronomia...).

• El trenet com a recurs per desplaçar-se pel centre històric, per 

donar major accessibilitat les zones altes.

• Proximitat d’alguns serveis i equipaments públics en el Centre 

Històric (Col·legis, Instituts...)

• Existència d’espais culturals (Escola Professional d’Adults, 

Conservatori...) per diversificar activitats en zones altes.

• Model de comerç obsolet. Falta de comerç de qualitat i d’identitat.

• Baixa rendibilitat dels comerços per la despoblació del centre. 

• Dificultats per obrir negocis (llicències, ajudes per a rehabilitacions).

• No es recolza el comerç de proximitat. Dependència del cotxe.

• Abús de l’ús hostaler i bars dels espais públics (terrasses). Quer 

provoquen el desplaçament de la gent del barri a causa del incivisme 

i el soroll.

• Dificultats del subministrament i descàrregues pels model de 

mobilitat.

• Falta d’unió entre comerciants.

• Falta d’un model turístic més inclusiu. 

• Falta de més accions i foment de les mateixes per part de 

l’Ajuntament amb tècniques participatives. 

• Falta de formació i orientació del comerç cap al turisme.

• L’oferta turística principal es concentra al Castell. Hi ha que 

potenciar el patrimoni més enllà del Castell.

• Imatge descurada, entorn, edificis i baixos abandonats.

• Falta de normes i consens per mostrat una identitat comú, i donar-

les a conèixer. Senyalització inexistent o confusa.

• Accés i horaris reduïts als elements patrimonials i espais turístics. 

Limiten l’interès en comptes de potenciar-los.

• El trenet necessita reestudiarse. (Incorporar més parades, replantejar 

rutes, facilitats d’us per a veïns amb necessitats)

• Edificis, espais i recursos infrautilitzats (Es necessari fomentar  mes 

activitats descentralitzades i facilitar serveis alls usuaris).

• Falta d’espais de reunió de caràcter intergeneracional. 

• Falta de guarderies i centres assistencials i sanitaris.

• Problemes d’accessibilitat a edificacions i aparcament a les 

dotacions, per a l’elevada població envellida resident.

• Problemes d’accessibilitat  de serveis urbans (emergència, 

bombers, neteja urbana...). 

TAULA 3_DIAGNÒSTIC ACTIVITATS ECONÒMIQUES, TURISME, DOTACIONS I USOS

ASPECTES POSITIUS (recursos a potenciar) ASPECTES NEGATIUS (problemàtiques)

ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES

TURISME

DOTACIONS I USOS

JORNADA DE CONCLUSIONS 
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• Barris amb un model de convivència veïnal, tranquil·litat i 

proximitat.

• Bon servei i tracte familiar als equipaments del Centre (centres 

de salut, escoles...)

• Bones relacions veïnals. (associacions festeres per barris i 

carrers)

• Espais amb potencial per al desenvolupament de llocs de 

trobada. Diversificació de les activitats per a que no tot es 

concentre en un lloc.

• Fort teixit social entorn les associacions festeres.

• Forta implicació de la gent en les activitats festeres i unió per 

celebrar-les, tant del propi veïnat, con de gent de fora.

• Implicació de la joventud no resident i existència de relleu 

generacional a les festes.

• Iniciatives i interés en reactivar les AAVV i una plataforma de 

teixit veïnal conjunt.

• Envelliment de la població del centre històric.

• Sentiment d’abandonament del barri (envelliment de les vivendes, 

protecció policial...)

• Espai públic poc adaptat e inaccessible (molts cotxes, aceres estretes), 

també causat per la falta de ordenació del tràfic (aparcament, espai 

peatonal), ocasionant l’aïllament dels barris.

• Absència d’espais públics i dotacions socioculturals (intergeneracionals).

• Accés costós a la vivenda i falta d’ajudes a la vivenda social i 

rehabilitació.

• Ineficient implementació de polítiques socials. (persones majors, 

joves, persones desocupades, persones en risc d’exclusió)

• Falta d’un contacte més directe entre l’Ajuntament sobre les 

polítiques urbanes a aplicar al Centre Històric.

• Oferta d’oci concentrada a l’oci de terrasses i bars.

• Existència de conflictes entre les conseqüència d’incivisme de l’oci 

nocturn i el descans dels residents del Centre.

• Falta de civisme i respecte per a la convivència.

• Falta de vigilància i mediació policial.

• Expulsió del peató dels carrers i places per la velocitat excessiva del 

tràfic o excés d’aparcaments.

• Excessives traves per fer festes de barris i de carrers (falta d’ajudes 

econòmiques, llicències, veïns). 

• Falta de reconeixement d’identitat (barris del Raval-La Mercé-Hort 

de Mora com a part del centre històric).

• Concentració d’activitats únicament en festes.

• No hi ha associacionisme més enllà de les festes, on es canalitzen 

les reivindicacions.

• Falta d’una estructura de representació veïnal del barris amb 

l’Ajuntament. Inactivitat de les AAVV.

• Falla la comunicació fluida amb l’Ajuntament. Dificultats amb els 

canals d’atenció i participació habilitats.

• Bretxa comunicativa generacional: la informació no arriba a les 

persones majors.

TAULA 4_ DIAGNÒSTIC BENESTAR SOCIAL, CONVIVÈNCIA I INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ

ASPECTES POSITIUS (recursos a potenciar) ASPECTES NEGATIUS (problemàtiques)

BENESTAR SOCIAL 

I POLÍTIQUES 

SOCIALS

CONVIVÈNCIA  I 

TEIXIT SOCIAL

INNOVACIÓ I 

PARTICIPACIÓ

JORNADA DE CONCLUSIONS 



48

JORNADES DE CONCLUSIONS + TALLER DE PROPOSTES
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TALLER DE PROPOSTES
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TAULA 1_PROPOSTES D’URBANISME, PATRIMONI I VIVENDA

• Campanyes, ordenances i plans de civisme i 
respecte (horaris i descans del veïnat).

• Inversions en infraestructures urbanes 

(obsolescència instal·lacions d’aigua i sanejament, 

gas, internet...).

• Pla de subvencions i ajudes a la rehabilitació 
acord amb l’importància i volum de l’obra. 

• Programes d’inversions municipals per a 

la conservació i visibilització del patrimoni 

monumental.

• Promoció de l’habitatge municipal per joves.

• Promoció de l’habitatge a persones amb mobilitat 

reduïda i gent major.

26 punts

15 punts

18 punts

15 punts

26 punts

13 punts

URBANISME

PATRIMONI

VIVENDA

FASE II - PROPOSTES PRIORITÀRIES

TALLER DE PROPOSTES

• Inversions en la millora de les infraestructures urbanes obsoletes.

• Programes municipals per la millora del paisatge urbà i la imatge del 

Centre Històric per atraure al turisme i fer del barri un lloc agradable 

per als seus residents (pintar les façanes).

• Dotació de serveis (supermercats, caixers, bancs...) per propiciar que 

la gent puga comprar al seu barri.

• Aprofitament i incorporació d’usos als entresòls i palaus.

• Registre de solars infrautilitzats i edificis abandonats o en ruïnes.

• Descentralització de l’oci nocturn en altres àrees del Centre Històric 

(no saturació).

• Campanya municipal de conscienciació de la ciutadania (veïnat 

respectuós). Dret de descans i accés a la pròpia vivenda.

• Ordenació de control d’horaris i pla d’acció de respecte i civisme 

-Control de llicències (oci nocturn). 

-Mesures físiques (reixes) i digitals (càmeres de vigilància per a evitar 

vandalisme en edificis i espais públics, Plaça del Mercat i carrers del 

voltant). 

• Programes d’inversió municipal per a la conservació i visibilització 

del patrimoni monumental. Recuperació d’elements històrics.

• Establir uns criteris de rehabilitació per homogeneïtzar la imatge 

del Centre Històric (paviments, façanes, teulades, elements 

patrimonials..)

• Integració i continuïtat de la Font de 25 xorros. Unió amb el Jardí 

del Bes. 

• Implicació de l’administració en arqueologia ( economia i tècnics).

• Facilitats per a la sol·licitud d’ajudes per a rehabilitar edificis i 

vivendes. Pla de subvencions i ajudes a la rehabilitació acorde a la 

importància i volum de l’obra.

• Oficina municipal de rehabilitació amb servei tècnic per als ciutadans.

• Habitatges municipals per persones amb problemes d’accessibilitat, 

persones majors i joves, per atraure a la població al centre.

 FASE I - TOTES LES PROPOSTES
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13 punts

9 punts

21 punts

11 punts

36 punts

3 punts

TAULA 2_PROPOSTES MEDI AMBIENT, PAISATGE, ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT

• Gestió més eficaç de la neteja i reciclatge. 

Contenidors de menor grandària.

• Millorar la connexió entre el Centre Històric i la 

muntanya del Castell( Bellveret, Sant Josep).

• Transformar els espais públics en espais més 

amables i zones verdes. De places dures a places 

verdes.

• Dissenyar l’espai urbà a l’escala de les persones 

(papereres, bancs...).

• Pla de pacificació del trànsit en el Centre Històric 

(restricció del tràfic, càmeres de vigilància, 

disseny urbà, control de velocitat). PMUS.

• Generació de borses d’aparcaments i aparcaments 

municipals. 

MEDI AMBIENT

I PAISATGE

ESPAI PÚBLIC

FASE II - PROPOSTES PRIORITÀRIES

TALLER DE PROPOSTES

MOBILITAT

• Millora de la connexió entre les zones verdes  (Cova negra, costa del 

Castell) amb el Centre Històric.

• Manteniment de la costa del Castell i voltants del Centre Històric 

(tractament del verd i els límits). Eliminar postes electrificats a la 

costa del Castell.

• Incorporar noves zones verdes ciutat-muntanya del Castell 

(recuperació de la zona verda del Bellveret, aprofitament de la ladera 

de la Penya Roja com a parc).

• Recuperar les fonts i l’itinerari de l’aigua (connexió Sant Josep- 

Centre Històric-muntanya).

• Millorar l’entorn del paisatge ( Bellveret, Collar de la Coloma, voreres 

Sant Josep). 

• Gestió més eficaç de la neteja i reciclatge. Contenidors de menor 

grandària.

• Disseny urbà a escala de les persones (papereres, bancs...).

• Transformar els espais públics en espais més amables i zones verdes. 

De places dures a places verdes.

• Habilitació i creació de zones verds infantils. Aprofitament de la 

Plaça La Seu i convertir-la en un lloc de joc per als menuts.

• Foment del verd privat (macetes als balcons).

• Habilitació de pipi-cans i zones pels gossos (enfront del claustre de 

Sant Domènec, pujant les escales).

• Pla d’implementació de mesures per a resoldre la mobilitat (PMUS). 

Pla de pacificació del trànsit en el Centre Històric (restricció del 

tràfic, càmeres de vigilància, disseny urbà, control de velocitat).

• Generació de borses d’aparcaments i aparcaments municipals. 

Aprofitament del Solar del Col.legi Taquígraf Martí per fer un 

pàrquing veïnal i turístic.

• Vehicles a demanda per a les persones amb mobilitat reduïda per 

resoldre l’accessibilitat en el centre històric. Necessari un pla de 

difusió. 

 FASE I - TOTES LES PROPOSTES
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• Incentivar i premiar fiscalment/bonificar el 

comerç al casc antic amb suport publicitari 

explícit de l’ajuntament.  

• Fomentar la diversificació de l’oci (més enllà dels 

bars) i fer-los de qualitat i accessibles. Incentivar 

comerç artesanal i botigues alimentàries.  

• Posar en valor/potenciar i publicitar el patrimoni 

cultural i identitari que hi ha. Posar en valor la 

marca pròpia.  

• Punts físics d’informació, senyalització, horaris 

adequats i cuidar la imatge de la ciutat.  

• Reaprofitar els espais infrautilitzats per a 

guarderies i centres de salut.  

• Unificació del paviment enfocat a una bona 

accessibilitat (materials bons, pendents del 

carrer…).   

17 punts

14 punts

12 punts

11 punts

13 punts

10 punts

TAULA 3_PROPOSTES ACTIVITATS ECONÒMIQUES, TURISME, DOTACIONS I USOS

FASE II - PROPOSTES PRIORITÀRIES

ACTIVITATS 

ECONÒMIQUES

TURISME

DOTACIONS I USOS

TALLER DE PROPOSTES

• Fomentar la diversificació de l’oci (més enllà dels bars) i fer-los 

de qualitat i accessibles. Incentivar comerç artesanal i botigues 

alimentàries. 

• Incentivar i premiar fiscalment/bonificar el comerç al casc antic amb 

suport publicitari explícit de l’ajuntament. 

• Organitzar calendaritzadament les activitats i fer-les públiques (amb 

canals de comunicació eficients). 

• Fer parades estratègiques amb el trenet turístic que diversifiquen 

les rutes.  

• Posar en valor/potenciar i publicitar el patrimoni cultural i identitari 

que hi ha. Posar en valor la marca pròpia.  

• Punts físics d’informació, senyalització, horaris adequats i cuidar la 

imatge de la ciutat.  

• Reaprofitar els espais infrautilitzats per a guarderies i centres de 

salut.  

• Unificació del paviment enfocat a una bona accessibilitat (materials 

bons, pendents del carrer…).  

 FASE I - TOTES LES PROPOSTES
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15 punts

13 punts

17 punts

7 punts

14 punts

5 punts

• Ajudes a la habilitació de les vivendes i dotació

de serveis bàsics, recursos i accessibilitat als

mateixos (comerç, ambulatoris..).

• Apostar per un model de rehabilitació i potenciació

dels recursos al Centre Històric (llicencies, ajudes,

bonificacions)i llimitar llicencies a la zona nova.

• Fer complir les normes  que permeten una

convivència veïnal respectuosa i més control

policial.

•  Activitats d’oci respectuoses i diversificades 

distribuïdes al llarg dels diferents barris.

• Habilitació/construcció d’un centre sociocultural

per a totes les edats amb activitats diverses amb

gestió ciutadana.

• Creació d’una estructura de representació veïnal

als barris i consells de barri que permeten una

comunicació fluida amb l’Ajuntament. Més canals

de comunicació i canalització que fomenten la

transparència i la participació.

TAULA 4_ PROPOSTES BENESTAR SOCIAL, CONVIVÈNCIA I INNOVACIÓ I PARTICIPACIÓ

FASE II - PROPOSTES PRIORITÀRIES

BENESTAR SOCIAL 

I POLÍTIQUES 

SOCIALS

CONVIVÈNCIA  I 

TEIXIT SOCIAL

INNOVACIÓ I 

PARTICIPACIÓ

TALLER DE PROPOSTES

• Ajudes a la habilitació de les vivendes i dotació de serveis bàsics,

recursos i accessibilitat als mateixos (comerç, ambulatoris..).

• Apostar per un model de rehabilitació i potenciació dels recursos al

Centre Històric (llicencies, ajudes, bonificacions) i llimitar llicencies a

la zona nova.

• Dotació d’un centre de benestar social al Centre Històric a les zones

conflictives i/o amb risc d’exclusió social que potencie l’acció de la

mediació, l’educació social a través d’un equip psicopedagògic i

control policial.

• Facilitar i habilitar llocs d’encontre i gestionar activitats que unisquen

i involucren a la gent (concerts, accions culturals, adequació del barri

amb implicació veïnal i fomentant el civisme) creació d’identitat

col·lectiva.

• Activitats d’oci respectuoses i diversificades distribuïdes al llarg dels

diferents barris.

• Fer complir les normes  que permeten una convivència veïnal

respectuosa i més control policial.

• Habilitació/construcció d’un centre sociocultural per a totes les

edats amb activitats diverses distribuïdes al llarg de l’any i amb

gestió ciutadana.

• Creació d’una estructura de representació veïnal als barris i consells

de barri que permeten una comunicació fluida amb l’Ajuntament.

Més canals de comunicació i canalització.

• Servei minibus que faça rutes entre barris (millora accessibilitat i

mobilitat de persones majors).

 FASE I - TOTES LES PROPOSTES
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ANEXE

ENQUESTA ONLINE

A continuació es presenten els resultats del qüestionari online que va estar 

disponible entre els dies 9 de juny i 30 de juny del 2017 a través de la 

pàgina web del PlaXàtiva! http://plaxativa.particip.es/ca/enquesta-previa/, 

a la qual es va donar difusió per diferents mitjans.

Nombre de participants:45 

Perfil dels participants de l’enquesta:

1. En termes generals, com valores la situació del Centre Històric de Xàtiva? 

En una escala de l’1 (molt roín) a 5 punts (molt bona), les persones que van contestar 

l’enquesta van valorar la situació de la ciutat en 2,12 punts de mitjana. De forma 

agregada, el 31% considera que la situació és roín o molt roín i solament entre el 0 i 

el 7 % la considera bona o molt bona. El 29% se situa en una posició neutral.

2. Quins són per a tu els principals punts forts del Centre Històric de Xàtiva?

Les respostes obtingudes (113) s’han agrupat en els grups temàtics que s’han estat 

treballant durant les jornades de diagnòstic. El 71% de les respostes feia referència 

al patrimoni material i immaterial de Xàtiva, per la qual cosa s’estableix com el 

principal punt fort del Centre Històric. A continuació se citen algunes de les frases 

més rellevants que s’han obtingut en la enquesta.

URBANISME, PATRIMONI I VIVENDA.................................................................... 80 respostes

• Bon Emplaçament. Situació del casc antic en el centre geogràfic de la ciutat.

• El Centre Històric manté, en gran part, la seua trama original; el traçat irregular 

dels seus carrers, estrets i tortuosos, restes de diverses cultures.

• Riquessa del patrimoni artístic, arquitectònic i cultural de Xàtiva.

• Monuments rellevants com Plaça del Mercat, Plaça de la Seu-Antic hospital-

Sant Domènech, el Castell, l’ermita Sant Josep i voltants, Sant Feliu...

• Valor de les finques i cases senyorials.

• Valor dels  carrers Corretgeria, Botigues ,Trobat, Moncada i l’eix Sant Pere-Sant 

Francesc.

• La història de la ciutat. L’encant de viure a un Centre Històric amb tanta història. 

• Tindre con vivenda o veïnat cases on nasqueren personatges il·lustres com el 

Taquígraf Martí, els Papes Borja, Sant Jacint Castanyeda.

PAISATGE I MEDI AMBIENT........................................................................................12 respostes

• Proximitat del Centre Històric a l’entorn natural, a la Costa del Castell i sempre 

presència del paisatge.

ACTIVITATS ECONÒMIQUES I TURISME...............................................................5 respostes

• L’oferta d’oci, sempre amb actitud respectuosa i cívica.

• Comerç de proximitat. centre de xicotet comerç i botigues

BENESTAR I CONVIVÈNCIA........................................................................................16 respostes

• Ambient tranquil i tracte familiar i cordial amb el veïnat.

• El centre té el caràcter d’un poble dins d’una ciutat. Els pocs veïnat i les 

persones visitants que encara habiten i fan ciutat.

Gènere: Edat:
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3. Quins serien els principals problemes del Centre Històric de Xàtiva?

Les respostes obtingudes (113) s’han agrupat en els grups temàtics que s’han 

estat treballant durant les jornades de diagnòstic. En els resultats no es reflecteix 

una preferència clara, però el 31 % de les respostes fan referència als problemes 

referents a Mobilitat, seguit del 24% d’Espai Públic.

URBANISME, PATRIMONI I VIVENDA.................................................................... 20 respostes

• Despoblació del Centre Històric; pocs habitants i sobretot majors.

• Edificis i vivendes deteriorades. 

• Falta d’inversions i ajudes en la rehabilitació de vivendes i incentius per atreure 

a la joventud.

MOBILITAT...........................................................................................................................35 respostes

• Falta d’un model de mobilitat equilibrat (poc adaptat per als carrers tan estrets, 

tràfic amb velocitat excessiva, falta d’aparcaments, adaptació a la topografia 

del terreny...).

• Incompatibilitat i problemes amb mesures adoptades (pilons).

• Falta de serveis de transport públic.

ESPAI PÚBLIC.....................................................................................................................27 respostes

• Incivisme i conflictes socials a la Zona ZAS del Mercat i carrers dels voltants 

derivat de  la cultura de l’oci nocturn.

• Carrers foscos que provoquen caigudes i inseguretat (robatoris).

• Imatge descurada, brutícia, absència de contenidors de reciclatge i papereres, 

mal estat dels paviments.

• Falta criteris homogeneïtzadors de l’imatge del centre (senyalització, 

paviments, voreres, lluminàries...).

• Falta d’arbres i zones verdes als espais públics. 

ACTIVITATS ECONÒMIQUES I TURISME..............................................................18 respostes

• L’acumulació del negocis d’oci està desplaçant i creant conflictes als residents.

• Falta de serveis bàsics i comerç de proximitat.

• Dificultat per obrir un negocis.

• Escassa publicitat i promoció turística i dinamització de centres públics.

CONVIVÈNCIA I PARTICIPACIÓ...............................................................................13 respostes

• Falta d’integració de les activitats i mesures desenvolupades tenint en compte 

l’opinió i al veïnat.

4.Pensant en el Centre Històric de Xàtiva, quina prioritat creus que haurien de 

tindre els següents àmbits?  

Tenint en compte una puntuació del 5 (molt prioritari) a l’1 (gens prioritari) per a 

cadascun dels àmbits d’actuació, Patrimoni (37%) i Model econòmic (33%) són les 

àrees on se’ls assigna una major prioritat.

Patrimoni

Medi ambient

Espai públic

Mobilitat sostenible

Model econòmic

ENQUESTA ONLINE. RESULTATS
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5. Concretament, quines actuacions creus que s’han de dur a terme en el Centre 

Històric de Xàtiva de manera prioritària? 

URBANISME, PATRIMONI I VIVENDA

• Ajudes per la rehabilitació d’edificis i  un Pla d’habitatge jove, amb incentius .

• Control dels edificis buits i rehabilitar i donar usos públics a edificis històrics 

en males condicions.

• Arreglar els carrers i les instal·lacions urbanes, així com mantindre el centre net.

ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT

• Pla de mobilitat sostenible amb tendència a la peatonalització però donant 

alternatives.

• Pàrquing per al veïnat i familiars.

• Servei de Bus urbà.

• Fer de les places i els espais singulars uns llocs més amables, amb intervencions 

urbanístiques, activitats o mobiliari accessible.

ACTIVITATS ECONÒMIQUES I TURISME

• Protegir el comerç tradicional i potenciar i reactivar el xicotet negoci. 

• Limitar els negocis l’oci o descentralitzar-los. Regulació d’horaris i llicències. 

• Fomentar usos alternatius d’oci i espais d’encontre. 

• Presa de decisions per la dinamització turística i econòmica amb tècniques 

participatives.

DOTACIONS I USOS

• En les dotacions existents oferir més serveis. Ressituar el centre de salut (a la 

EPA), ofereix millors instal·lacions. 

• Ubicació de serveis públics-municipals al Centre Històric.

• Extensió universitària al casc antic, com a Ontinyent i Alcoi.

CONVIVÈNCIA

• Més vigilància policial.

• Equipar el Centre Històric com a espai viu respectant les necessitats de tots i 

totes.

ENQUESTA ONLINE. RESULTATS

6. Pensant ara en el futur, com t’agradaria que fora el Casc Històric dins de 10 
anys? 

La visió prospectiva del Centre Històric de Xàtiva s’identifica, en la major part dels 

casos com un centre poblat, actiu, cívic i accessible; un centre rehabilitat, net i verd; 

amb carrers peatonals i solars amb un ús públic respectuós i responsable. Un lloc 

amb pàrquings, serveis de transport públic dins del casc antic, accés als serveis 

bàsics, vivenda digna i lloguers assequibles.

 

Es visualitza Xàtiva un lloc on l’Ajuntament prenga les decisions tenint en compte 

opinions ciutadanes aplicant porcessos participatius i/o consultius, on el Centre 

Històric siga un punt de convivència entre el veïnat i els i les turistes, entre la joventud, 

la preservació de les tradicions i les celebracions del veïnat. Es visualitza un Centre 

Històric connectat amb una bona xarxa informativa per als i les visitants i residents.

No obstant, ens agradaria fer constar que també existeixen propostes de restitució 

d’un Centre Històric obert completament al tràfic.
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